SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
_________________________________________

ŚWIADCZENIE USŁUGI
STAŁEGO KOMPLEKSOWEGO UTRZYMYWANIA PORZĄDKU W BUDYNKU „S” ORAZ TERENIE
OKALAJĄCYM, POŁOŻONYM W KRAKOWIE PRZY UL. UJASTEK 1.

ZATWIERDZIŁ

Kraków, dnia 16 listopada 2020 r.

.
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I.

ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest przez i na rzecz:
Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 1, 31752 Kraków,
tel. +48 736-623-958
e-mail: kontakt@nca.malopolska.pl
adres strony internetowej: http://nca.malopolska.pl
NIP: 678-315-23-14, REGON: 123234688
zwaną w dalszej części „zamawiającym”, która zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi stałego
kompleksowego utrzymywania porządku w Budynku „S” oraz terenie okalającym,
położonym w Krakowie przy ul. Ujastek 1”.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843,
z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III.

ZASTOSOWANIE

RODO

DO

POSTĘPOWANIA

O

UDZIELNIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Nowe

Centrum

Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-752) przy ul. Ujastek 1,
www.nca.malopolska.pl, e-mail: kontakt@nca.malopolska.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c”
i lit. „f” RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na „Świadczenie usługi stałego kompleksowego utrzymywania

.

str. 2/29

porządku w Budynku „S” oraz terenie okalającym, położonym w Krakowie przy ul.
Ujastek 1” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 Ustawy”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji
tj. przez okres 10 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww.
zamówienia;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (podanie
danych dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu);
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych;
2) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
3) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem

zamówienia

jest:

„Świadczenie

usługi

stałego

kompleksowego

utrzymywania porządku w Budynku „S” oraz terenie okalającym, położonym w Krakowie
przy ul. Ujastek 1”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz spółki Nowe Centrum
Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Zamawiającego, w zakresie bieżącego
kompleksowego utrzymania w należytej czystości i stanie higieniczno-sanitarnym
pomieszczeń Budynku „S”.

2)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wskazanie powierzchni oraz
częstotliwości danych działań, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3)

Zamawiający zakłada możliwość udzielenia wykonawcy zamówień polegających na
powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, w trybie zamówienia z wolnej
ręki w okresie dwóch lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

4)

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu świadczonej przez Wykonawcę
usługi poprzez pomniejszenie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ powierzchni objętej
zamówieniem, a tym samym wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 40%. Wyliczenie
wynagrodzenia następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w wierszu
„Wynagrodzenie” Formularza oferty przedłożonego przez Wykonawcę.

5)

Budynek S stanowi siedzibę Zamawiającego, który jednocześnie pełni funkcję
administratora obiektu.

3. Zakres wykonywanej usługi:
1)

Zakres wykonywanej usługi został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)

Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

3)

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu przez personel Wykonawcy.

4)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi
w zakresie przedmiotu zamówienia. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma
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prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi dotyczące, nienależytego wykonania lub rażących
zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
5)

Zamawiający zapewnieni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i wody w sposób
umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem
zamówienia oraz na czas wykonywania tych prac odpowiedniego pomieszczenia na szatnię
dla pracowników, składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń.

6)

Wykonawca zakupi na własny koszt: środki czyszczące, dezynfekujące, zapachowe oraz
worki na śmieci oraz udostępni na żądanie Zamawiającego atesty na w/w środki.
Wykonawca na własny koszt zapewni niezbędny sprzęt i urządzenia potrzebne do
prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni materiały
eksploatacyjne do toalet (wkłady wymienne do pojemników na papier toaletowy i mydło)
i w miarę potrzeby będzie kontrolował i uzupełniał ich stan w pomieszczeniach
Zamawiającego.

7)

W przypadku usług takich jak mycie okien, Wykonawca zobowiązany będzie do
uzgadniania z zamawiającym terminów ich realizacji z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym.

8)

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną
przez Zamawiającego.

9)

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zgłaszania

uprawnionemu

pracownikowi

Zamawiającego wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, których nie jest w stanie
usunąć, tj. np. przepalone żarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedrożne
umywalki i toalety.
4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy:
1) Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników z zasadami zachowania
w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia w budynku.
2) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
jakie strony powzięły w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. Obowiązek
zachowania tajemnicy dotyczy także wszelkich innych informacji związanych z działalnością obu
stron umowy, o których strony powzięły wiadomość przy jej realizacji.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia oględzin Obiektu przez Wykonawców.
O planowanym

terminie

wizji

należy

powiadomić

zamawiającego

z

jednodniowym

wyprzedzeniem, kontaktując się z sekretariatem Zamawiającego pod numerem telefonu: 736623-958, bądź mailowo na adres: kontakt@nca.malopolska.pl
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5. Możliwość zatrudnienia podwykonawców:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące pracowników oraz formy zatrudnienia
pracowników Wykonawcy – art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące usługi
muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze
zm.).

2. Usługi będą świadczone przez osoby wskazane w załączniku do umowy „Wykaz pracowników
skierowanych do realizacji zamówienia”, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy – załącznik nr 1 do umowy i załącznik nr 6 do SIWZ.

3.

Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę są zatrudnieni na umowę
o pracę spoczywa na Wykonawcy.

4.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi lub inny
adekwatny dokument, świadczący o zawiązanym stosunku pracy. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.

Nieprzedłożenie

przez

Wykonawcę

kopii

umów

zawartych

przez

Wykonawcę

z Pracownikami świadczącymi usługę osób i mienia lub dokumentu ZUS ZUA w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 4 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

6.

W przypadku zmiany składu osobowego pracowników wskazanych w wykazie, o którym
mowa w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo do aktualizacji tego
wykazu, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.

7.

Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni z BHP, p.poż. oraz z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, posiadać ujednoliconą odzież roboczą oraz apteczki pierwszej
pomocy.

8.

Wykonawca oświadcza, że Pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które nie
figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem
Wykonawcy zamieszczonym w formularzu ofertowym.
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9.

Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących zadania na podstawie
umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w ramach realizowanego
kontraktu, musi być wypracowana przez pracownika wyłącznie w ramach stosunku pracy.

10.

Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel,
którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).

11.

Zamawiający wymaga, aby osoby którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy
wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego objęte były
w całym okresie obowiązywania Umowy, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, były
niekarane i posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do wykonania
usług będących przedmiotem Umowy.

4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90910000-9 – Usługi sprzątania (główne)
90911200-8 -Usługi sprzątania budynków
90911300-9 -Usługi czyszczenia okien
90919200-4 -Usługi sprzątania biur
90920000-2 -Usługi w zakresie odkażania urządzeń
90921000-9 -Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
98312000-3 -Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych
90610000-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90914000-7 Usługi sprzątania parkingów

8. W postępowaniu zastosowanie ma art. 24 aa ust. 1 Ustawy.
V.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający

przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających do 50%

wartości zamówienia podstawowego.

VII.
.

OFERTY WARIANTOWE
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający

nie

zamierza

zastosować

aukcji

elektronicznej

przy

wyborze

najkorzystniejszej oferty.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

IX.

Termin realizacji zamówienia: od 01 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022r.
OPIS

X.

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a.

nie podlegają wykluczeniu:

1. Z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust.
1 pkt. 12-23 Ustawy:
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258lub art. 270-309ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,
z późn. zm.) lub art. 46lub art. 48ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. -Kodeks karny,
c)skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9lub art. 10ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
.
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
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w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

2. Dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1228 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 art. 24 Ustawy.,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt 2-4 ustawy p.z.p. z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy p.z.p.
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie

.

str. 10/29

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,
o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt
15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 i 10 Ustawy tj.:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt
13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa: a.w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art.24
ust. 1 pkt 13 lit. d,b.wart.24 ust. 1 pkt 15,c.w art.24 ust. 5 pkt 5-7-jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia
lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;4)
w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5)
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w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wyłączenia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne

okoliczności

czynu

wykonawcy,

uzna

za

wystarczające

dowody

przedstawione na podstawie ust. 8.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

b. spełniają warunki dotyczące:

1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wymagane jest wykazanie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na kompleksowym utrzymywaniu porządku
w budynku biurowym, każda o wartości co najmniej 50 tys. zł netto i dotycząca budynku
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane
.
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oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,
Wymagane

jest

dysponowanie

pracownikami

posiadającymi

przynajmniej

roczne

doświadczenie w podobnych usług w budynku biurowym o powierzchni użytkowej nie mniejszej
niż 5 000 m2.

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
500.000 zł.

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń
dokumentów oraz stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

6. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia
XII

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru załącznik nr 2,
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2) projekt umowy, który musi być podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę – załącznik
nr 3,

3) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów,

4) oświadczenie, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr
4,
5) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
co najmniej 1 usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości, każda o wartości
co najmniej 50 tys. zł netto i dotycząca budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -załącznik
nr 5.
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za
świadczenie usługi oraz osób odpowiedzialnych za nadzór- załącznik nr 6.

Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w pkt a; zawierające opinię (referencje) że zamówienie zostało wykonane należycie
oraz wskazujące, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu
realizował zamówienie, którego dokumenty dotyczą.
5) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Polisa

musi opiewać na kwotę minimum 500.000 zł i być ważna

przynajmniej na okres związania ofertą. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie
zobowiązany posiadać przedmiotową polisę podczas całego okresu wykonywania umowy
i dostarczać jej kopię bez wezwania Zamawiającego.
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych., Wykonawca składa dodatkowo następujące
dokumenty:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1076 ze zm.), albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
– załącznik nr 7.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
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1) Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 Ustawy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres
umocowania.
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie wskazanym na wezwaniu,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art.22 ust.1
Ustawy. polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w dziale XII niniejszej specyfikacji.
6. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Jeżeli złożona
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie
poświadczonej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału specyfikacji,
kopie dokumentów każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.
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8. Dokumenty składane w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu.
10.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej

podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia

publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym

terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zastała zawarta, nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia;
3) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty;
4) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w punktach:

2

oraz

pkt

3

-

dla

każdego

partnera

z

osobna,

pozostałe

dokumenty/oświadczenia składane są wspólnie;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6) W przypadku gdy po stronie Wykonawcy za realizację umowy odpowiada więcej niż
jeden podmiot, podmioty te zobowiązane są posiadać przez cały okres trwania umowy
polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 1.000.000 zł każdy. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać Zamawiającemu kopie polisy (polis) bez wezwania.
11.

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

.
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z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. z 2013r.,
poz.231), przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
12.

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę;
b) dokumenty niejawne, zastrzeżone w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób;
c) po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
Dokumenty

złożone

w

prowadzonym

postępowaniu

są

jawne

z

wyjątkiem

niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez
składającego ofertę;
d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Pzp;
e) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1010 ze. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
XIII SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I POROZUMIEWANIA SIĘ.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub pocztą elektroniczną.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres:
Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, ale ze wzgędu na
krótki okres zaleca się korespondencje w formie elektronicznej

.
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3. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail:
kontakt@nca.malopolska.pl
4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
5. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej
zamawiającego (http://nca.malopolska.pl) w przypadkach i na zasadach określonych
w ustawie oraz przekazywane będą wykonawcom w przypadkach i na zasadach
określonych w ustawie.
6. Wyjaśnienie treści SIWZ:
Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ; Zamawiający udzieli odpowiedzi
nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
a) w toku oceny i badania ofert Zamawiający

może wezwać Wykonawców do

uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub
uzupełnienia pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26
ust.3 Prawa zamówień publicznych;
b) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
c) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
d) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
e) Zamawiający w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
f) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli
dokonana ocena potwierdzi rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez
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Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania
formy tychże oświadczeń lub dokumentów, przewidzianej w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1282) lub przepisów Kodeksu cywilnego - w przypadku pełnomocnictwa.
XIV

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Stanisław Kołodziejczyk – Dyrektor ds. Mienia,

tel.

694-734-573

(zagadnienia

związane z przedmiotem zamówienia).
Grzegorz Fuksiewicz

- Specjalista ds. Prawnych, tel. 736 623 957 (zagadnienia

proceduralne).
XV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery
tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem – na rachunek bankowy nr 59 1240 4650 1111 0010 6027
7003 z dopiskiem „wadium – „Świadczenie usługi stałego kompleksowego
utrzymywania porządku w Budynku „S” oraz terenie okalającym, położonym
w Krakowie przy ul. Ujastek 1” przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed
upływem tego terminu wadium znajdowało się na ww. rachunku (za termin wniesienia
wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego), natomiast
kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kserokopię poświadcza Wykonawca
za zgodność z oryginałem,

2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być zdeponowane u Zamawiającego, za
potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert. W tym celu należy

.
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nienaruszony, oryginalny dokument gwarancji lub poręczenia zamieścić w odrębnej
kopercie opisanej nazwą Wykonawcy i przedmiotem zamówienia.

4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
5. Wadium złożone w formie poręczenia lub gwarancji musi być wystawione na Nowe
Centrum Administracyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków. W przypadku wniesienia wadium w formie
poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło
się

oświadczenie

Gwaranta

(Poręczyciela),

w którym

zobowiązuje

się

on

do

bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych
w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji (poręczenia) nie był krótszy niż okres związania ofertą. W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny być sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub

b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
− Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
− Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
− Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
.
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6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 8.

7. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia na warunkach
określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę
wadium wraz odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego,
pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione
inaczej niż w pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcom za potwierdzeniem
odbioru.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający będzie żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:

1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy

13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.

.
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XVII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, w formie
pisemnej w języku polskim.

4. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich
brzmieniem oraz wskazówkami Zamawiającego.

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.

6. Wymaga się, aby wszystkie kolejne strony lub kartki oferty (formularz „OFERTA” wraz
z załącznikami stanowiącymi całość złożonej dokumentacji) były kolejno ponumerowane
(łącznie ze stroną tytułową), oraz spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek z kartek.

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.

8. Wymagane dokumenty należy składać w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z podpisem Wykonawcy.

9. Oferta musi być złożona w terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

10.

Zaleca się, aby oferta była umieszczona w 2 zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Nowe Centrum
Administracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków oraz
oznakowana następująco:
„OFERTA – UTRZYMANIE CZYSTOŚCI. NIE OTWIERAĆ.
Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by
można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.
11. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.
12. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu składania ofert, przy czym:

a) w przypadku wycofania ofert Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 10 z dopiskiem
WYCOFANIE. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane
.
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w pierwszej kolejności, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
Oferty wycofane zostaną zwrócone po terminie składania ofert.

b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca
winien złożyć te dokumenty. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy
zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 10 z dopiskiem „ZMIANY”.
Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany.

13.

Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane

znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie
winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch oddzielnych częściach
jako „część jawna oferty” i jako „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części
jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania

powyższych warunków przez Wykonawców.

15.

Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane przez osobę do tego uprawnioną

dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.
XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub dostarczyć do siedziby
Zamawiającego (ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, Budynek S, kl. C, II piętro) do dnia
24 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego (ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, Budynek S, kl. C, II piętro).

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę(y) firmy oraz adres(y) Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny.

.
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XIX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 2) obowiązany jest określić łączną cenę
brutto za realizację całości zamówienia. Ponadto w formularzu oferty Wykonawca
powinien określić ceny jednostkowe, jakie przyjął dla danych powierzchni. Cena oferty
winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Podatek VAT ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowego. Do kalkulacji oferty Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku
VAT obowiązującą na dzień upływu terminu składania ofert.

3. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia
działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a Zamawiający nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług,
Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek
VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

4. Wykonawca powinien uwzględnić wysokość stawek, jaka będzie obowiązywać
w czasie realizacji zamówienia, w tym również treść rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596).
XX

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XXI

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny (100%). Oceny dokonywać będzie Zamawiający stosując
zasadę, iż oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę brutto i

złożona przez

Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania ofert jest ofertą
najkorzystniejszą.
2.W kryterium „ cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena brutto
wśród ofert
_____________________________________________
cena brutto
.

x

100 punktów = SUMA PUNKTÓW
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oferty ocenianej
XXII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zastały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4) unieważnieniu postępowania,-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. XX. 1.1 i 1.4 na stronie internetowej
(www.nca.malopolska.pl).

3. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wybrany
Wykonawca zostanie powiadomiony faksem /pocztą elektroniczną o ewentualnych
dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

4. Wykonawca

przed

podpisaniem

umowy

wykaże,

że

posiada

ubezpieczenie

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz
dowód opłacenia składki.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

.
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XXIII WARUNKI UMOWY

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji.

5. Wybrany Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie i miejscu
podpisania umowy.
XXIV ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Odwołanie

przysługuje wyłącznie

od

niezgodnej

z

przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

.
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3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 powyżej wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego
9. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia odwołań i skarg do sadu określa rozdział VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

XXV

W INNYCH SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY.

ZAŁĄCZNIKI :
Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr 2 - Formularz oferty
Nr 3 - Projekt umowy
Nr 4- Oświadczenia
Nr 5-Wykaz usług

.
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Nr 6 – Wykaz osób
Nr 7 - Oświadczenie dot. podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
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